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           Bratislava, 04. 05. 2021 

 

Zápisnica  

z 12. zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu UK  

dňa 28. apríla 2021 

Začiatok zasadnutia: 14:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: online – MS Teams 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny   

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených 

mandátoch a funkciách ku dňu 28. apríla 2021. 

ústne informuje: Mgr. Gašpar Fronc, predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK 

3. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 11. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

  Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:  

a) žiadosti o opravu uznesení AS UK,  

b) žiadosti o zníženie nájomného v období sťaženého užívania, 

c) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 
písomne predkladajú: rektor UK, dekani fakúlt UK, riaditelia samostatne hospodáriacich 

súčastí UK 

informujú: predsedovia komisií AS UK 

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity 

Komenského v Bratislave. 
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK 

informujú: predsedovia komisií AS UK 

Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2021 – 

2027 a jeho konkretizácia.   
písomne predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK  

informujú: predsedovia komisií AS UK  

Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2020. 
predkladá: prorektorka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.  

informujú: predsedovia komisií AS UK  

4. Návrh programu 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 5. mája 2021. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A KA D E MI C KÝ SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P. O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 
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Bod č. 1: Otvorenie 

 Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. privítala členov 

Predsedníctva AS UK a Vedenia UK na čele s rektorom UK, prof. JUDr. Marekom 

Števčekom, PhD., čím otvorila zasadnutie.  

Predsedníčka AS UK následne predstavila návrh programu aktuálneho zasadnutia 

predsedníctva AS UK a vyzvala účastníkov zasadnutia na jeho doplnenie alebo úpravu. 

Keďže neboli podané žiadne návrhy na doplnenie ani pripomienky k programu zasadnutia, 

predsedníčka AS UK vyzvala na hlasovanie o jeho schválení.  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 13 7 13 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 11. zasadnutia Predsedníctva 

AS UK dňa 28. 04. 2021 takto:  

1. Otvorenie. 

2. Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených 

mandátoch a funkciách ku dňu 28. apríla 2021. 

3. Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 11. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK. 

Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku:  

a) žiadosti o opravu uznesení AS UK,  

b) žiadosti o zníženie nájomného v období sťaženého užívania, 

c) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave na roky                 

2021 – 2027 a jeho konkretizácia.   

Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2020. 

4. Návrh programu 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 5. 

mája 2021. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

Bod č. 2: Informácia predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS UK o uprázdnených 

mandátoch a funkciách ku dňu 28. apríla 2021 

 Predseda volebnej a mandátovej komisie AS UK Mgr. Gašpar Fronc konštatoval, že 

všetky mandáty AS UK v počte 66 sú platné.  

 

Bod č. 3:  Informácia o prerokovaní materiálov predložených na 11. riadne zasadnutie 

Akademického senátu UK v komisiách Akademického senátu UK 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. obsahovo predstavila tento bod 

a následne vyzvala predsedov komisií, aby sa vyjadrili k prerokovaným žiadostiam o udelenie 

súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK. Zároveň tlmočila vyjadrenie ospravedlneného 
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predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Mateja Gajdoša, že 

komisia všetky tieto materiály týkajúce sa nájmov v rámci priestorov ubytovacích zariadení 

UK riadne prerokovala a odporučila ich plénu AS UK schváliť.  

Následne predseda Finančnej komisie AS UK, doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., 

v krátkosti informoval o priebehu zasadnutia komisie (21. 4. 2021) a účasti z radov členov 

komisie, ako aj Vedenia UK. Následne predmetné žiadosti rozdelil do troch skupín.  

V rámci prvej skupiny – a) žiadosti o opravu uznesení AS UK, predseda komisie uviedol, 

že išlo o tri prerokovávané žiadosti. Prvé dve sa týkali zmeny uznesenia č. 11/16.12.2020  

prevádzkovateľa stravovacích služieb na FMFI UK (FUNWESTON, s.r.o.) a uznesenia č. 

26/16.12.2020 poskytovateľa stravovacích služieb na PriF UK (DODO trade & services, spol. 

s.r.o.). Zmeny v oboch uzneseniach boli iniciované OLP RUK, ktoré v znení účelu 

poskytovania stravovacích služieb žiadalo vypustiť konkretizáciu „pre zamestnancov 

a študentov fakulty,“ keďže išlo o poskytovanie dotovaných stravovacích služieb, viažucich 

sa na zákon o verejnom obstarávaní. 

V treťom prípade išlo o opravu editačnej chyby v uznesení č. 8/10.03.2021 v rámci 

lokalizácie nájomného priestoru (VMĽŠ-Mlyny UK), resp. čísla podlažia (2. NP) v časti 

„Zdôvodnenie výberu nájomcu“ (Anna Raffaelli – BELLA ITALIA). 

Predseda Finančnej komisie uviedol, že komisia sa týmito žiadosťami zaoberala 

a odporučila ich plénu AS UK schváliť. Predseda komisie zároveň uviedol, že takéto vecné 

zmeny v rámci prijatých uznesení AS UK má právo zmeniť len AS UK, pričom v prípade 

potreby opravy gramatických nezrovnalostí v rámci prijatých uznesení takýto súhlas AS UK 

nie je potrebný.  

Nakoľko sa k predmetným žiadostiam nikto ďalší nevyjadril, doc. RNDr. Sebastián 

Ševčík, CSc. pokračoval v prezentovaní skupiny: b) žiadosti o zníženie nájomného v období 

sťaženého užívania. Dve z týchto žiadostí (ROXY CATERING, s.r.o., jedáleň, kuchyňa 

a sklad a ROXY CATERING, s.r.o., terasa ) sa týkali 50 % zľavy na nájom v rámci 

uplatnenia schémy štátnej dotácie MH SR na zníženie nájomného v rámci druhej vlny 

pandémie (COVID-19). Obe žiadosti odporučila Finančná komisia schváliť. 

V ďalších dvoch prípadoch (Ing. Peter Maretta – kopírovacia služba a O.Z. TITAN GYM 

-  športový klub, posilňovňa, fitness) išlo o žiadosti 20 % zníženia nájomného v rámci 

stanovených termínov v aktuálnom kalendárnom roku. Obe žiadosti odporučila Finančná 

komisia schváliť. 

Ďalšia prezentovaná žiadosť sa týkala zníženia nájomného na 3. a 4. kvartál 2021 pre 

prenajímateľa Ing. Ladislav Méry – HEURÉKA – predajňa kníh), a to na 1 € za mesiac. 

Poslednou žiadosťou z tejto skupiny bola žiadosť dekana FMFI v prospech 60 % zľavy 

z nájomného pre FUNWESTON, s.r.o. na druhý polrok 2021. Finančná komisia obe tieto 

žiadosti podporila.  

Nakoľko sa k predmetným žiadostiam v rámci rozpravy nevyjadril nikto ďalší, predseda 

Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. pokračoval v prezentovaní 

poslednej skupiny: c) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. Išlo 

o celkovo 16 žiadostí (prevažne predĺženia nájmov) predložených rektorom UK, zastupujúcou 

riaditeľkou VMĽŠ-Mlyny UK, ako aj dekanom PriF UK. V rámci viacerých týchto žiadostí 

predseda Finančnej komisie AS UK konštatoval nesúlad navrhovaných cien prenájmov 

s aktuálnou cenovou mapou UK. V časti prípadov sa tento problém vyriešil predĺžením 

takejto problematickej zmluvy (so súhlasom predkladateľov) len o jeden rok, po ktorom malo 

dôjsť k zosúladeniu prípadného ďalšieho predĺženia prenájmu s cenovou mapou.  
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V prípade nájomcu - Eva Fratričová predseda komisie uviedol, že predĺženie nájomnej 

zmluvy už bolo schválené uznesením AS UK č. 13/10.03.2021, avšak z dôvodu aktuálneho 

doplnenia pomerne rozsiahlych údajov týkajúcich sa výšky ceny za poskytovanie služieb a 

energií bude najschodnejším riešením predchádzajúce uznesenie AS UK zrušiť a schváliť ho 

nanovo. Finančná komisia podľa slov jej predsedu schválila takýto postup a rovnako 

odporučila plénu AS UK schváliť aj zvyšných 15 žiadostí. 

Predsedníčka AS UK poďakovala predsedovi Finančnej komisie za dôslednú analýzu 

všetkých predložených žiadostí o nájmy a otvorila k tomuto bodu diskusiu. V rámci nej sa 

riešil procedurálny postup pri zrušení a novom schválení predĺženia nájomnej zmluvy – Eva 

Fratričová. Predsedníčka AS UK v rámci rozpravy predniesla aj otázku rozporu niektorých 

odobrených žiadostí o nájom s cenovou mapou UK.  

Prorektorka UK doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. v tomto smere ocenila prístup 

Finančnej komisie AS UK, kde v prípade, že návrhy nezodpovedali cenovej mape, sa so 

súhlasom predkladateľov pristúpilo k návrhu na predĺženie nájomnej zmluvy len o jeden rok, 

ktorý má predstavovať akési „aklimatizačné“ obdobie, v rámci ktorého sa vytvorí priestor na 

zosúladenie ďalšieho priebehu prenájmu s cenovou mapou UK. Zároveň uviedla, že aktuálna 

Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom UK umožňuje aj  prenájm mimo cenovej 

mapy UK, ak predkladateľ takúto požiadavku dostatočne zdôvodní a predmetný nájomný 

vzťah je výrazným prínosom pre UK (aktuálny prípad bankomatov). 

Následne prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. vyzvala na informovanie o prerokovaní 

materiálu - Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave. 

Prorektorka UK RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. stručne informovala o aktuálnej 

legislatíve, ktorá ukladá vysokým školám SR povinnosť vyplácať tehotným študentkám 

tehotenské štipendiá, a z toho dôvodu došlo k predloženej novelizácii Štipendijného poriadku 

UK.  

Predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

uviedol, že komisia návrh prerokovala a bez pripomienok ho odporučila plénu AS UK 

schváliť.  

Rovnako sa vyjadril aj predseda Právnej komisie AS UK doc. JUDr. Peter Lukáčka, 

PhD., ktorého komisia odporučila tento materiál schváliť.  

V rámci vyhlásenej rozpravy sa nikto neprihlásil, preto predsedníčka AS UK prof. PhDr. 

Zlatica Plašienková, PhD. prešla k materiálu Dlhodobý zámer rozvoja Univerzity 

Komenského v Bratislave na roky 2021 – 2027 a jeho konkretizácia. 

Predkladateľka tohto materiálu prorektorka UK prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. 

stručne predstavila hlavné dôvody vzniku tejto koncepcie. Uviedla, že aj keď UK disponuje 

aktuálnym Dlhodobým zámerom do roku 2024, absentuje v rámci neho konkretizácia, ktorá je 

dôležitá z pohľadu prispôsobenia tohto materiálu akreditačným štandardom. Aj z toho dôvodu 

okrem cieľov v štyroch oblastiach boli doplnené aj ukazovatele pri každom cieli, ktoré bude 

potrebné každoročne vyhodnocovať.   

Predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

uviedol, že v rámci rokovania komisie došlo k návrhu na doplnenie vo veci ukazovateľov, a to 
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konkrétne do akej miery sa majú napĺňať, nie len sledovať. Ďalšie dva návrhy sa týkali 

indikátorov kvality, ktoré popri domácich konferenciách je potrebné zvlášť reflektovať aj 

medzinárodné konferencie (resp. konferencie s medzinárodnou účasťou). V pedagogickej 

časti komisia navrhla v rámci propagácie fakulty zväčšiť dôraz na podporu talentovaným 

študentom a predmetovým olympiádam. V prípade ďalších ukazovateľov komisia usúdila, že 

sú skôr individuálneho charakteru a majú byť v pôsobnosti jednotlivých fakúlt. So žiadosťou 

o doplnenie týchto dvoch ukazovateľov komisia odporučila návrh plénu AS UK schváliť. 

Prorektorka UK prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. potvrdila zapracovanie uvedených 

pripomienok do finálnej podoby návrhu, s čím následne vyjadril spokojnosť aj predseda 

Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK.  

Predseda Finančnej komisie AS UK doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. konštatoval, že 

komisia tento návrh odporučila schváliť, pričom prezentoval aj návrh doc. Mgr. Pavla 

Neográdyho, DrSc. na upresnenie niektorých pojmov (napr. internacionalizácia), ktoré sa 

v rámci evaluáácie dajú pokladať skôr za nástroj než za cieľ. Napr. „zvyšovanie internalizácie 

do miery adekvátnej jednotlivým odborom.“ 

  Prorektorka UK prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. v odpovedi uviedla, že rovnako 

dôležité ako kvantifikácia ukazovateľov je aj zdôvodnenie ich ďalšieho možného ( želaného) 

vývoja.  Použitá formulácia „v odboroch, v ktorých je to obvyklé“ doplnenie Neogárdyho – „ 

a v miere, v ktorej je to obvyklé.“ 

Predseda Komisie pre rozvoj a IT AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. uviedol, že 

komisia materiál prerokovala a odporučila ho v pléne AS UK schváliť. Zároveň konštatoval, 

že nakoľko je IT prevažne podpornou činnosťou, nastavené ciele Dlhodobého zámeru 

smerom k IT sú v rámci dokumentu prevažne roztrúsené.   

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. tlmočila rezultát neprítomného 

predsedu Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK Bc. Mateja Gajdoša 

s tým, že komisia predmetný materiál prerokovala a odporúča ho plénu AS UK schváliť. 

Následne bola otvorená k tomuto materiálu rozprava.  

Na otázku doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. ohľadom ďalšieho postupu UK pri 

zavádzaní systému kvality (kritériá, ukazovatele) odpovedala  prof. MUDr. Viera Štvrtinová, 

CSc., že Vedenie UK postupne pripravuje jednotlivé predpisy a smernice, ktoré vyústia do 

vytvorenia komplexného vnútorného predpisu UK zaoberajúceho sa vnútorným systémom 

kvality.  

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. k predloženému Dlhodobého zámeru UK dodala, 

že tento materiál bol pozitívne hodnotený aj vo Vedeckej rade UK. Nakoľko sa do diskusie už 

nikto neprihlásil, predsedajúca konštatovala, že predchádzajúce prerokovanie materiálu na 

všetkých relevantných fórach UK, ako aj komisiách AS UK, je dobrým východiskom jeho 

schválenia aj v pléne AS UK. 

Následne požiadala prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. referujúcu prorektorku o 

prezentovanie Výročnej správy o činnosti UK za rok 2020.  

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. v krátkosti uviedla predloženú výročnú správu, 

v rámci ktorej spomenula aj prípravu powerPoint-ovej prezentácie, ktorú plánuje prezentovať 

aj na pléne AS UK. 
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Následne sa k Výročnej správe o činnosti UK za rok 2020 vyjadrili predsedovia 

komisií AS UK, na zasadnutiach ktorých bol tento materiál prerokovávaný.  

Predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

uviedol, že komisia materiál prerokovala a bez pripomienok odporučila plénu AS UK materiál 

schváliť. Pritom pozitívne zhodnotila množstvo údajov, vrátane príloh. V súvislosti s tým 

však komisia konštatovala  nutnosť využiť tento materiál na analýzu smerovania a ďalšieho 

zlepšovania sa UK.  

Predseda Komisie pre rozvoj a IT AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. uviedol, že 

komisia materiál prerokovala a odporučila ho v pléne AS UK schváliť. Zároveň vysoko ocenil 

spomenutú prezentáciu k Výročnej správe o činnosti UK za rok 2020 a odporučil ju rozšíriť 

v rámci UK, aby pozitívne výsledky, ako aj nedostatky UK, malo možnosť reflektovať čo 

najviac zamestnancov, a tým do budúcnosti prispieť k zlepšovaniu činnosti UK.  

S uvedeným podnetom súhlasila aj predkladateľka materiálu Prof. MUDr. Viera 

Štvrtinová, CSc. 

Nakoľko sa do diskusie k tomuto materiálu nikto neprihlásil, predsedníčka AS UK tento 

bod programu uzavrela. 

 

Bod č. 4:  Návrh programu 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa                 

5. mája 2021 

Predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. v úvode prezentovala návrh 

programu 11. riadneho zasadnutia AS UK dňa 5. mája 2021.  

V rámci bodu č. 8. navrhovaného programu zasadnutia pléna AS UK (Návrh rektora UK 

na vyslovenie súhlasu AS UK s vymenovaním Ing. arch. Matúša Valla za člena Správnej rady 

Univerzity Komenského v Bratislave) rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. ozrejmil 

túto nomináciu úzkou spoluprácou UK a hlavným mestom SR – Bratislavou (memorandá 

o spolupráci, majetkové prepojenia a pod.). V tomto smere bolo podľa neho logickou voľbou, 

že po skončení mandátu v SR UK bývalému primátorovi Bratislavy JUDr. Ivovi 

Nesrovnalovi, LL.M. bol tento post v SR UK ponúknutý aktuálnemu primátorovi Bratislavy 

Ing. Arch. Matúšovi Vallovi.  

Predsedníčka AS UK po dohode s podpredsedom AS UK za študentskú časť                     

JUDr. Filipom Vincentom navrhla zaradiť (ako bod č. 9) voľbu podpredsedu AS UK                     

za študentskú časť, keďže tento post ostal od augusta 2020 neobsadený. 

Podporu tomuto návrhu ústne vyjadril aj JUDr. Filip Vincent, ako aj podpredseda AS UK 

Mgr. Gašpar Fronc, ktorý zároveň pripomenul potrebu zakotvenia tajnej voľby neprezenčným 

spôsobom do Rokovacieho poriadku AS UK, a to pre jednotlivé prípady. Taktiež sa vyjadril 

k svojej pripravenosti technicky a organizačne zabezpečiť tieto tajné voľby. 

Tajné voľby podpredsedu AS UK neprezenčným spôsobom podporil aj doc. Mgr. Pavel 

Neogrády, DrSc., ktorý apeloval na uznesenie Predsedníctva AS UK č. 1 z 24. marca 2021 

o umožnení takejto tajnej voľby, okrem prípadu voľby a odvolania predsedu AS UK a voľby 

a odvolania rektora UK.   

Následne prebehla diskusia o nominácii kandidátov na post podpredsedu AS UK              

za študentskú časť (doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, 

PhD.), ako aj možnej viackolovej voľby (Mgr. Gašpar Fronc). 
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Po prezentovaní konečných úprav v návrhu programu 11. riadneho zasadnutia AS UK  

predsedajúca prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. predniesla jeho výslednú podobu 

a vyhlásila hlasovanie o jeho schválení. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 12 7 12 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2:  

Predsedníctvo Akademického senátu UK schvaľuje program 11. riadneho zasadnutia 

AS UK v tejto podobe: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej komisie. 

3. Schválenie programu. 

4. Informácie členov Vedenia UK a otázky na členov Vedenia UK. 

5. Návrh rektora UK na schválenie Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2018 

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 

6. Návrh rektora UK na schválenie Dlhodobého zámeru rozvoja Univerzity 

Komenského v Bratislave na roky 2021 – 2027 a jeho konkretizácie. 

7. Výročná správa o činnosti Univerzity Komenského v Bratislave za rok 2020.  

8. Návrh rektora UK na vyslovenie súhlasu AS UK s vymenovaním Ing. arch. 

Matúša Valla za člena Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave. 

tajné hlasovanie 

9. Voľba podpredsedu AS UK za študentskú časť AS UK. 

tajné hlasovanie 

10. Žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku.  

d) žiadosti o opravu uznesení AS UK, 

e) žiadosti o zníženie nájomného v období sťaženého užívania, 

f) žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

11. Informácie študentskej časti Akademického senátu UK.  

12. Informácie zástupcov UK v Rade vysokých škôl a Študentskej rade vysokých 

škôl. 

13. Rôzne.  

14. Záver. 

 

Bod č. 6: Rôzne 

 Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. otvorila tento bod otvorením 

diskusie k možnosti uskutočnenia najbližšieho plenárneho zasadnutia AS UK, 5. mája 2021 

prezenčnou formou.  

 Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. sa vzhľadom na aktuálne protipandemické 

opatrenia vyslovil za online zasadnutie AS UK, a to predovšetkým vzhľadom na účasť senátorov 

z radov študentov UK, ktorým UK aktuálne nemôže poskytnúť ubytovanie na internátoch. Zároveň 

však uviedol, že v prípade rozhodnutia o prezenčnom zasadnutí AS UK je Vedenie UK pripravené 

poskytnúť všetok potrebný servis na jeho realizáciu.   

 V rámci ďalšej diskusie bol členmi Predsedníctva AS UK podporený návrh predsedníčky AS 

UK na online zasadnutie najbližšieho pléna AS UK. Možnosť hybridného spôsobu zasadnutia AS 
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UK (spojenie prezenčnej a dištančnej účasti členov AS UK) bola z dôvodu možných technických 

komplikácií pri hlasovaniach jednoznačne odmietnutá. 

 Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala o zaslaných 

interpeláciách doc. RNDr. Dany Pardubskej, CSc. na rektora UK, ktoré sa týkali nedostatočného 

zdôvodnenia odvolania prorektora UK doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD. zo strany rektora UK 

a ktoré budú otvorené na pôde pléna AS UK.  

 Podpredseda AS UK doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. dal podnet na informovanie pléna AS 

UK o stretnutí predstaviteľov UK so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR MUDr. RNDr. Ľudovítom 

Paulisom, PhD., ktoré sa odohralo na pôde UK 26. 4. 2021.  

 Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. v reakcii uviedol, že nie je možné hovoriť 

o úspechoch UK pri vyjednávaní s MŠVVaŠ SR v rámci spomenutého stretnutia. Zdôraznil, že Plán 

obnovy a odolnosti SR bol už Vládou SR schválený. V prípade navrhovanej novely 

vysokoškolského zákona čakajú ešte UK ďalšie ťažké rokovania. Zároveň uviedol, že o všetkých 

relevantných informáciách v rámci tejto problematiky bude na pléne AS UK informovať v bode č. 

4. 

 Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval o včerajšom zasadnutí Rady vlády pre vedu, 

techniku a inovácie, v rámci ktorého bol diskutovaný aj Plán obnovy a odolnosti SR. Zdôraznil, že 

pri hlasovaní o jeho schválení boli všetci traja zástupcovia vysokých škôl SR proti jeho prijatiu               

(s dôrazom na zaznamenanie ich pripomienok). Zároveň uviedol, že osobne nemá žiadnu vedomosť 

o tom, ktoré pripomienky boli v rámci schválenia tohto materiálu Vládou SR prijaté. 

 

Bod č. 7: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, 

PhD. poďakovala členom Predsedníctva AS UK a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  16.20 hod. 

Zapísal:  Mgr. Dominik Blanár, PhD. (tajomník AS UK) 

 

 

 

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu 


